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VOORWOORD

Beste lezer, 

Ook dit jaar hopen we weer op een leuke, gezellige en spannende feestweek.
Voor de oude Broekers is het allemaal gesneden koek, maar voor de nieuwe Broekers 
lichten we de feestweek graag even toe. Sinds jaar en dag wordt er in Broek in Water-
land rondom de jaarlijkse kermis een feestweek georganiseerd. De onderdelen van 
deze feestweek worden verzorgd door de verschillende Broeker verenigingen en het 
bestuur van de Broeker Gemeenschap. Een belangrijk deel van de feestweek wordt ge-
vormd door de teamcompetitie. Achter in dit boekje vindt u de opbouw van de com-
petitie. De teams zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
Dat neemt overigens niet weg dat u aan veel onderdelen ook individueel mee kunt 
doen. Graag zelfs! Wij hopen u dan ook allemaal, nieuwe en vertrouwde gezichten, op 
enig moment in de voor ons liggende feestweek te mogen begroeten!

Foto’s gemaakt tijdens de feestweek kunt u sturen naar onze website 
www.debroekergemeenschap.nl. Ook de uitslagen van de competitie kunt u op deze 
website terugvinden.

Tot 7 augustus!

Namens het bestuur Stichting 
”De Broeker Gemeenschap”
Annelies Blank, Paul Cohen, Ron 
Dorreboom, Wouter Jesse, Barry 
Lammers, Marieke Maars en 
Peter Vinkenborg.
Jeugdcommissie: Lars Drijver en 
Frans Voorderhake.
Wij zoeken nog versterking bin-
nen ons bestuur. 
Bent u ons vraagteken?

P.S. Nog een belangrijke huishoudelijke mededeling. Op zaterdag 14 augustus mag er 
van de politie en brandweer niet geparkeerd worden aan de Noordzijde van het dorp. 
Wij verzoeken iedereen dan ook dringend zoveel mogelijk lopend, met openbaar 
vervoer of op de fiets te komen. Aan de Zuidzijde van het dorp is er een parkeerterrein 
waar u tegen een kleine vergoeding kunt parkeren. Volgt u vanaf daar de aanwijzingen 
van borden en verkeersregels op.

Topsy - Zeestraat 9 - Volendam - tel. 0299-369099

Iedere zondag geopend van 
12.00 - 16.00 uur

1e verdieping:  
Bench - Cars - EDC - Dept - Dept Denim Department - 

Full Circle - G-Sus - G-Star -  Indian Rose - My God - Pepe Jeans - 
Traffic People

Jassen van o.a:  C’Sence - Covered - Easy Comfort - 
Eddy’s Jackets - Giacomo - Goosecraft - Khujo

Begane grond:  
10 Days - Akela Key - Alan Red - Anna Scott - Just B - Esprit - 
Lauren Vidal - Mac - Sarah Pacini - Studio Anneloes - Summum



FEESTELIJKE OPENING VAN DE FEESTWEEK
Op het voetbalterrein van vv SDOB . Toegang via het hek van de familie Bruijn op de 
Keerngouw.

 KINDERMIDDAG
De opening van de feestweek is zoals altijd voor de kinderen. Naast een groot spring-
kussen, het brandblussen van de brandweer, schminken en wedstrijdjes swingball, blik-
gooien en knutselen. Drie pony’s hebben er zin in om de kinderen een rondje te laten 
rijden. Daarnaast is er voor iedereen wat lekkers; limonade en een ijsje voor de kinderen 
en een welkomstdrankje en een Hollandse nieuwe voor de volwassenen.

 TEAMPRESENTATIE
Om uiterlijk 17.15 uur dienen alle 
teams aanwezig te zijn op het SDOB 
terrein. Vanaf een grote boerenkar zul-
len de teams zich vanaf 17.30 uur gaan 
voorstellen aan het publiek. Onder het 
genot van een borrel kan iedereen de 
kansen vast gaan inschatten van de 
verschillende teams.
PS. Opkomst via het Leeteinde.

 POLSSTOKSPRINGEN
Aanvang: na de teampresentatie
Nieuw, maar voor de ouderen onder ons, ook een bekend onderdeel in de feestweek.
Na jaren de kat te hebben geknuppeld gaan we verspringen met de polsstok. Voor de 
teams een verplicht onderdeel maar ook alle andere liefhebbers kunnen het toege-
stroomde  publiek laten zien hoe ver zij kunnen of hoe nat zij worden.
Organisatie: ”De Broeker Gemeenschap”

 GROOT OPENINGSFEEST
In Het Broeker Huis wordt er door Jeppe en Jorrit weer een knallend feest georgani-
seerd. Zoals gebruikelijk zullen zij voor swingende live muziek zorgen. 
 
 Zaal open / Aanvang. Toegang gratis. 
Organisatie: ”Het Broeker Huis”
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ZATERDAG 7 AUGUSTUS

Beesje
Noordeinde 8, Monnickendam

0299 - 652136

Voor al uw dierenbenodigdheden, 
paardenvoer, hengelsport en 

insecten bestrijdingsmiddelen.

Gratis bezorging 
in directe omgeving !!!

15.00  S.D.O.B.

17.30  S.D.O.B.

21.00  HBH*

20.30/21.00

* Het Broeker Huis

S.D.O.B.

Molenweg 1 - 1473 BG
Warder (post Purmerend)
Tel.: 0299 - 372152
Fax: 0299 - 373658
E-mail: loonbedrijf-koopmans@hetnet.nl
www.pkoopmansenzoon.nl

Mobiele nummers:
Piet: 06 - 53213670
Peter: 06 - 53218401
Cor: 06 - 22994613



54

ZONDAG 8 AUGUSTUS

Het adres voor telescoopkranen
Component 1 - 1146 WZ Purmerend
Tel.: 0299 390055 • Fax: 0299 390060

     FIETSENRALLY DOOR WATERLAND
De eerste zondag van de feestweek is natuurlijk weer een sportieve. De fietstocht met 
verschillende afstanden (25 en 40 kilometer) is toch altijd een mooi begin van een 
gezellige en sportieve feestweek. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Kinderen tot 16 
jaar betalen €1,50 en iedereen die 
ouder is betaalt € 2,=. 
Zoals gewoonlijk starten we bij Het 
Broeker Huis. U kunt vanaf 09.00 
uur tot ca. 11.30 uur vertrekken. 
Iedereen wordt verzocht uiterlijk 
16.30 uur weer terug te zijn in Het 
Broeker Huis, alwaar elke deelne-
mer weer een aandenken aan deze 
tocht ontvangt. 
We verwachten uiteraard weer een 
mooie zonnige dag en hopen op 
veel sportieve mannen en vrouwen. Neem gerust ook vrienden en/of vriendinnen mee, 
want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Graag tot ziens in de Broeker feestweek!!
Organisatie: ”gymnastiekverenging Sparta”  

09.00  HBH*.

      WATERSPEKTAKEL VOOR DE JEUGD
Vorig jaar een nat pak gehaald? Dat kan dit jaar weer! Onze stoere Broeker jongens en 
meiden zullen zich moeten bewijzen door de overkant te halen zonder in het water te 
vallen. Zoals gezegd, een nat pak en sensatie gegarandeerd !!!

Deelname : vanaf groep 5
Lokatie : Het Havenrak
Aanvang : 15:30 uur
Inschrijving : vanaf 15:00 ter plekke 
  (gratis) en op eigen 
  risico)
Organisatie : jeugdcommissie 
   Broeker Gemeenschap

15.30  Havenrak

* Het Broeker Huis

Smederij en Konstruktiewerkplaats

Broekermeerdijk 30
Broek in Waterland

Tel. 020 - 403 12 88/403 30 71/403 32 80
Voor al Uw Smids- en Konstruktiewerk

Verkoop en Reparatie van alle Landbouwwerktuigen

Fa. Evenboer

Karveel 3, 1132 GT Volendam
Tel. 0299 - 36 91 76
Fax 0299 - 36 94 41

Altijd Vers, Ons Succes
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MAANDAG 9 AUGUSTUS

Lid van
Bouwend
Nederland

RESTAURATIE
VERBOUW

NIEUWBOUW
Postadres
Burg. Peereboomweg 3
1151 EC Broek in Waterland
tel.: 020 - 403 89 84
mobiel: 06 51 32 90 83

Werkplaats
Nijverheidsstraat 21
1135 GE Edam
tel.: 0299 - 37 23 55
fax: 020 - 403 89 85

           JEU DE BOULES
Op deze middag organiseert de jeu de boules vereniging samen met de steenwerpers-
club  De Vaste Hand een gezellig jeu de boules - steenworptoernooi voor leden en 
liefhebbers op het Kerkplein. Een gezellig evenement dat zeker het bekijken waard  is.
Organisatie: De Vaste Hand - Jeu de boules vereniging

14.30  Kerkplein

           SPOOK-KANOTOCHT
Na een spannende dropping van vorig jaar en een veel besproken spooktocht van 2 
jaar geleden hebben we naarstig gezocht naar een waardige opvolger. Daar zijn we in 
geslaagd! Dit jaar hebben we een spannende spook-kanotocht voor jullie georgani-
seerd. Eenmaal ingeschreven worden de kinderen afgevoerd naar een onbekende 
bestemming en stappen (met 4-tallen) in een kano.
Hierna zullen ze vele posten passeren en angsten moeten doorstaan. Waar dit eindigt? 
In ieder geval in het Broekerhuis.

Vindt je jezelf stoer en avontuurlijk?? Dan is dit wederom een must om aan mee te 
doen!! De tocht zal onder strakke begeleiding van vele vrijwilligers plaatsvinden. 
Deelname staat vrij aan alle kinderen vanaf groep 6 t/m de 14 jarige 
en alleen voor inwoners van ons dorp. Uiteraard is een zwem-
diploma verplicht.
Mobiele telefoontjes en zaklantaarns zijn streng verboden mee 
te nemen.
      
Inschrijving : Schoolplein vanaf 21:00 (gratis) ter plekke en 
   op eigen risico
Eindpunt : Broekerhuis (na afloop is afmelden verplicht)
Aanvang : 21:30 uur
Organisatie : Jeugdcommissie Broeker Gemeenschap  

21.00  Schoolplein

                 KOPPELKLAVERJASDRIVE
Doe mee, en win één van de vele prachtige prijzen in 
Het Broeker Huis.
 Inschrijfgeld: € 3,= per persoon 
 Inschrijven: Tonnie Spaan: 4033723 
   Henny Wiertz: 4031445
   Andries Nooy: 4033415
LET OP: vol is vol, dus meldt u tijdig aan
Organisatie: Tonnie Spaan

20.00  HBH*

* Het Broeker Huis
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WONING-, UTILITEITSBOUW
RENOVATIEWERKEN

WEG- EN WATERBOUWWERKEN
STRAAT-, GRONDWERKEN

JACINTA STEUR-HEIJKE 
Gediplomeerd Sportherapeut

Voetreflexzonemassage
Aqama®massage

De Vennen 4 
1151 BL Broek in Waterland

Tel: 020 - 4033202 
06 - 51575180
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DINSDAG 10 AUGUSTUS

Moerland 16
1151 BJ  Broek in Waterland

Telefoon: 020 - 403 18 61

Feestelijke Feestweek gerechten:
* Pannenkoek Vertier & Plezier
* Oud Hollands Feestweek menu
* Ciabatta ”Land over Zand”

Bel & Boek, en eet een lekkere pannenkoek!

Pannenkoekhuis
”De Witte Swaen”

Broek in Waterland
020 - 403 1525

 STRIJD OP DE WII SPELCOMPUTER
S.D.O.B. presenteert wedstrijdjes op de Wii spelcomputer. De Wii spelcomputer is aan-
gesloten op een soort afstandbediening, deze reageert op alle bewegingen die er-
mee gemaakt worden. Dit houdt dus in; boksen als een echte bokser zonder de echte 
klappen te incasseren. De organisatie heeft met diverse spellen een competitie voor 
de teams uitgedacht, die voor alle teams uit te voeren zijn. Om de spellen onder de 
knie te krijgen, krijgen alle 
teams een half uur de tijd te 
oefenen op de benodigde 
bewegingen. De spelcom-
puters zullen worden 
aangesloten op beamers, zo-
dat iedereen mee kan kijken 
om zijn favoriete team te 
steunen. Kom dus allen om 
de teams aan te moedigen 
en er een gezellige avond 
van te maken.   

19.30  S.D.O.B.

 OUDERENDAG
Een begrip in Broek in Waterland tijdens het feestweekgebeuren. Feestweek  en  Gezel-
ligheid. Dat staat bij De Broeker Ouderensoos hoog in ‘t vaandel. Daar zorgen we voor. 
Wij hebben voor deze dag Saskia Paërl gecontracteerd. Saskia brengt U in stemming 
met Nederlandstalige luisterliedjes, musical, muziek van toen en conferences.Na een 
uitgebreid en overheerlijk broodbuffet is het voor iedereen klaverjassen, bridgen, bingo 
en biljarten. Van harte nodigen wij  alle 60 plussers uit Broek in Waterland, Zuiderwoude 
en Uitdam uit om deel te nemen aan deze dag. Dus ook niet  Soos leden zijn van harte 
welkom.

10.00  HBH*

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. In verband met het aanbieden van de 
broodmaaltijd moeten we natuurlijk wel even weten op hoeveel gasten wij kunnen 
rekenen. Dus even een belletje naar Tonnie Spaan 020-4033723 mobiel  06-30100116 of 
Jan Nierop  020-4031406 mobiel 06-29037360.
Problemen met vervoer: Geen nood, een telefoontje naar  Tonnie  of Jan en het wordt 
geregeld.
Organistie: De Ouderensociëteit  

 Aanvang10.00

 Ontvangst met koffie en koek10.30

* Het Broeker Huis
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WOENSDAG 11 AUGUSTUS

Roomeinde 34
1151 AP Broek in Waterland
Telefoon 020 - 403 12 79

Snacks en
Catering

Geopend van dinsdag t/m zondag
van 11.00 - 20.00 uur

Telefoon 020 - 403 14 69

AANN. VAN SLOOP- EN GRONDWERK

LODDER BV
Machineverhuur en transport
Levering van zand en grond

Gouw 14a, 1153 PK Zuiderwoude
Tel: 020 - 4031553 - Fax 020 - 4038724

            BRIDGEDRIVE
De Broeker Bridgeclub organiseert de traditionele feestweekdrive. 24 spellen , top-
integraal , snelle uitslag met de Bridgemate. Ook nu weer met een riant prijzenpakket.

            Inschrijfgeld: € 10,= per paar incl. hapjes
Opgeven tot 11 augustus via: broekbridge@hotmail.com of bij:
           Henny van Velzen tel. 020 - 4031928
           Leo van der Voort tel. 020 - 4033368
U kunt zich tevens als nieuw lid van onze vereniging inschrijven. 
Wij starten weer op de eerste vrijdag in september om 19.45 uur. 
  

20.00  HBH*

19.45

* Het Broeker Huis

15.00  Nieuwland           KERMIS
           Opening van de kermis.

           COMPETITIE OP HET WATER
En weer gaan we het water op! Samen met WaterlandRecreatie en het zeilkamp gaan 
we een spannende competitie op het Havenrak organiseren.  De kano’s liggen voor jul-
lie klaar aan de pontons, neem zelf je zwemspullen, handdoek en waterschoentjes mee.
Deelname 6 -12 jaar (gratis)

10.00  Havenrak

                                             KERMISBORREL
           Op de binnenplaats.

v.a. 21.30  HBH*
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DONDERDAG 12 AUGUSTUSD. Posch
Attent - Telefoon 403 12 41

* Brood en vers gebak van Gutter
* Verse groenten
* Drogisterij
* Melkproducten
* Elke dag vers vlees
* Boodschappen gratis thuisbezorgd
* PTT kantoor

Firma Wals-Schokker
Leverancier dranken en levensmiddelen
voor bedrijven, horeca en instellingen

Zuideinde 15 • 1151 CN Broek in Waterland
Tel.: 020 - 4033540 • Fax: 020 - 4033981

Mobiel: 06 -20 40 66 64 en 06 -24 68 51 87

           JEUGD - KERMISSPEL
Ook dit jaar is het alom bekende kermisspel er weer voor de jeugd. Onze Broekerjeugd 
van groep 4 t/m 8 kan deze avond een uur lang gratis kennismaken met verschillende 
kermisattracties.
Deelname vanaf groep 4 t/m 8

           Einde spel
Organisatie: ”De Broeker Gemeenschap”

18.00  Nieuwland

19.00

           TALENTENSHOW
Na de succesvolle verhuizing van het podium in 2009 zullen we ook dit jaar weer op het 
Kerkplein te vinden zijjn met de talentenshow.
Alle deelnemende teams moeten deze avond een zelfgekozen lied, gedicht of toneel-
stuk voordragen. De optredende groep mag inclusief begeleidende muziek uit maxi-
maal 8 personen bestaan (16 jaar of ouder) en de tijdsduur van het optreden dient 
tussen de 3 en 8 minuten te liggen. Uiteraard is playbacken niet toegestaan. 
De jury ziet serieus toe op naleving 
van deze regels!! 
De voordracht wordt beoordeeld op 
originaliteit, verstaanbaarheid en 
algemene indruk. Voor de muzikale 
begeleiding kan een CD worden 
afgegeven. De volgorde van optreden 
wordt ook dit jaar weer door loting 
bepaald.
Presentatie: Amandus van den Elshout
Organisatie: ”De Broeker Gemeenschap”

20.00  Kerkplein

Heemsweer 50
1151 EX Broek in Waterland

Telefoon/fax: 020 4033565/4033939
Email: jvzaanen@vanzaanen.nl



14

Auto scooters
Bij inlevering van deze bon

8 penningen voor € 5,-

V.o.f. Braak - Winkel

Zweef- of kindermolen
bij aankoop van 10 ritten

tegen inlevering van 
deze bon € 1,00 korting

V.O.F. BLOKKER

Verwijk’s gebakkraam
12 oliebollen 
geen 7 euro maaaaaaaaar 6 euro

of 10 krentenbollen 
geen 7 maaaaaar 6 euro.
Bij inlevering van deze bon en is de gehele kermis geldig..

Tegen inlevering van deze bon
20 waardepunten extra

bij een gewonnen horloge

Jan van Eijk’s
Holly - Cranes

Geen 45 speelpenningen
maar 55 speelpenningen

voor € 6,00 bij het schuifspel

Fam. de Jager
advertentie uitknippen

en inleveren

Giant Balco
Bij het gewonnen bakje

met 250 punten
Tegen inlevering van deze bon

50 punten extra

15

Voor het behoud van het goede!

• Restauratie
• Renovatie
• Nieuwbouw

’t Prooyen 1
1141 VD Monnickendam
Tel: 0299 - 651301

www.leguitenroos.nl
leguit.roos@worldonline.nl

Nieuwbouw / Renovatie / Restauratie
Noordeinde 16 1521 PA Wormerveer 075 – 6220441

ronb@hooyschuur.nl / www.hooyschuur.nl

Ron Baltussen architect bna   06 – 51801249

Nieuwbouw dorpshuis Uitdam
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JEUGDACTIVITEITEN

ZONDAG 8 AUGUSTUS
                • WATERSPEKTAKEL VOOR DE JEUGD (Havenrak)

Vorig jaar een nat pak gehaald? Dat kan dit jaar weer! Onze 
stoere Broeker jongens en meiden zullen zich moeten bewijzen 
door de overkant te halen zonder in het water te vallen. Zoals 
gezegd, een nat pak en sensatie gegarandeerd !!!

 Deelname: vanaf groep 5

15.30

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
                 • COMPETITIE OP HET WATER (Havenrak) 
En weer gaan we het water op! Samen met WaterlandRecreatie 

en het zeilkamp gaan we wedstrijdjes op het 
Havenrak bedenken.  De kano’s liggen voor 
jullie klaar aan de pontons, neem zelf je 
zwemspullen, handdoek en waterschoentjes 
mee.
Deelname 6 -12 jaar (gratis)

10.00

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
                 • JEUGD - KERMISSPEL (Nieuwland)
Ook dit jaar is het alom bekende kermisspel er weer. Onze 

Broekerjeugd van groep 4 t/m 8 kan deze avond een uur lang 
gratis kennismaken met verschillende kermisattracties. 

Deelname vanaf groep 4 t/m 8

18.00  

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
                 • PUZZELTOCHT (Gymzaal Havenrakkers)
Een puzzeltocht voor de hele familie en iedereen die niet aan de competitie meedoet. 
De fotoclub heeft enorm zijn best gedaan om ons dorp vanuit onverwachte hoek te 
fotograferen.... Terwijl je geniet van een prachtige wandeling 
door ons dorp moet je een aantal vragen beantwoorden .
Inschrijfgeld: € 1,= per persoon
De tocht eindigt bij de firma Ploeger voor de deur. 
Uiterste tijd van inleveren van de deelnameformulieren is 
21.00 uur. De uitslag wordt later in de Broeker Gemeenschap 
bekend gemaakt.
Organisatie: Gré Louw en Atsie Drijver

18.30

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
                 • KINDERMIDDAG (S.D.O.B.)
De opening van de feestweek is zoals altijd voor de kinderen. Naast een groot spring-
kussen, het brandblussen van de brandweer, schminken en wedstrijdjes swingball, 
blikgooien en knutselen. Drie pony’s hebben er zin in om de kinderen een rondje te 
laten rijden. En na al die activiteiten die je zelf moet doen kun je daarna genieten van 
een voorstelling. Daarnaast is er voor jullie limonade en een ijsje.

15.00 

MAANDAG 9 AUGUSTUS
                  • SPOOK-KANOTOCHT (Schoolplein)
Na een spannende dropping van vorig jaar en een veel besproken spooktocht van twee 
jaar geleden hebben we naarstig gezocht naar een waardige opvolger. Daar zijn we in 
geslaagd! Dit jaar hebben we een spannende spook-kanotocht voor jullie georgani-
seerd. Eenmaal ingeschreven worden de kinderen afgevoerd naar een onbekende 
bestemming en stappen (met 4-tallen) in een kano.
Hierna zullen ze vele posten passeren en angsten moeten doorstaan. Waar dit eindigt? 
In ieder geval in het Broekerhuis.
Vindt je jezelf stoer en avontuurlijk?? Dan is dit wederom must om aan mee te doen!! 
Deze tocht zal onder strakke begeleiding van vele vrijwilligers plaatsvinden. 
Deelname staat vrij aan alle kinderen vanaf groep 6 t/m de 14 jarige en alleen voor 
inwoners van ons dorp. Uiteraard is een zwemdiploma verplicht.
Mobiele telefoons en zaklantaarns zijn streng verboden mee te nemen.

Inschrijving : Vanaf 21:00 (gratis) ter plekke en op eigen risico
Eindpunt : Broekerhuis (na afloop is afmelden verplicht)
Aanvang : 21:30 uur
Organisatie : ”De Broeker Gemeenschap”  

21.00    
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Aannemings- en Machineverhuurbedrijf
Huiberts BVis gevestigd in Katwoude.

De werkzaamheden van Huiberts BV bestaan
uit aanneming van en machineverhuur voor

grondwerk, schoeiingswerk, baggerwerk
en cultuurhistorisch werk.

Huiberts BV, Hoogedijk 4, 1145 PM Katwoude

Telefoon: 0299-651608. Mobiel: 06-53734612
Telefax: 0299-655624. info@huibertsbv.nl

www.huibertsbv.nl

Fluistervaren door 
WATERLAND is heerlijk!!

• Fluisterboten voor 5 pers.
• Fluistersloepen, 5 - 7 pers.
• Fluister-tuinderschuit, 12 pers.
• Div. kajaks en Canadese kano’s
Arrangementen voor groepen varen en 
barbeque v.a. 20 pers.

Tevens groepsaccommodatie voor uw fa-
milie-reunie of bedrijfsuitje met 32 bedden.

GROENTEN , FRUIT & DE KUNST VAN LEKKER ETEN

DELICATESSEN
KANT EN KLAAR MAALTIJDEN

BELEGDE BROODJES
DINERS

MAALTIJDEN
BUFETTEN WARM / KOUD

GROENTEN EN FRUIT
SOEPEN

Marieke Kuen-Jesse

WWW.JESSECATERING.NL
Parallelweg 7, 1151 BS Broek in Waterland. TEL.: 020-403 12 97 Fax: 020-403 81 82

E-MAIL welkom@jessecatering.nl

Kijk op www.waterlandrecreatie.nl
Broek in Waterland
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VRIJDAG 13 AUGUSTUS

           KERMISSPEL TEAMS
De precieze inhoud van dit spel is bij het ter perse gaan van het boekje nog niet hele-
maal bekend, maar het beloofd leuk te worden Tijdens de teamvoorlichting zal  hier 
meer informatie over worden gegeven.
Locatie: op en rond de kermis

18.00  Nieuwland

           VUURWERK CONCERT
Meezingen over het water. Zing mee met het Gemengd Koor Broek in Waterland! Tot 
het begin van het vuurwerk zingt het koor vanaf het Havenrak voor het wachtende 
publiek. Begeleid door twee accordeonisten laten de koorleden horen dat ze ook met 
plezier een uitstapje naar de lichte muziek maken. Ondermeer liedjes van André Hazes 
en zeemansliederen, speciaal uitgezocht om iedereen mee te laten zingen.

22.00  Havenrak

           GROOT VUURWERK
Traditiegetrouw biedt de Broeker Gemeenschap, in samenwerking met de kermisex-
ploitanten, alle Broekers vanaf 22.15 uur een schitterend vuurwerkspektakel aan. 
De brandweer draagt weer zorg voor ons aller veiligheid. Wij verzoeken alle boten op 
het water ruim afstand te houden t.o.v. het vuurwerk.

22.15  Havenrak

           FEEST IN HET BROEKERHUIS
Na afloop van het vuurwerk kan er onder het genot van een drankje en live muziek 
gedanst worden in Het Broekerhuis

22.30  HBH*

           VOETPUZZELTOCHT (Gymzaal Havenrakkers)
Een puzzeltocht voor de hele familie en iedereen die niet aan de competitie meedoet. 
De fotoclub heeft enorm zijn best gedaan om ons dorp vanuit onverwachte hoek te 
fotograferen.... De vragen zullen op originele wijze worden voorgelegd, terwijl u geniet 
van een prachtige wandeling door het dorp.
Inschrijfgeld: € 1,= per persoon
De tocht eindigt bij de fa. Ploeger voor de deur. 
Uiterste tijd van inleveren van de deelnameformulieren is 21.00 uur. De uitslag wordt 
later in de Broeker Gemeenschap bekend gemaakt.
Organisatie: Gré Louw en Atsie Drijver

18.30
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Amsterdam Noord
Buikslotermeerplein 267

020 - 632 28 28

Amsterdam Zuidoost
Bijlmerplein 98
020 - 697 12 34

Amstelveen
Rembrandtweg 68

020 - 640 77 20

HOUTHANDEL 
SCHMIDT

Ook voor verf- ijzer-, en elektrawaren

O.Z. ACHTERBURGWAL 53-55
1012 DB AMSTERDAM

Tel. 020 - 624 27 65 / 622 66 61

HOUT EN PLAAT
MOOI OP MAAT

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

                                BROEKERJAARMARKT
Eén van de hoogtepunten van de week. Rondom het Kerkplein is er ook dit jaar weer 
voldoende ruimte gereserveerd voor een gezellig hapje en drankje. En Broekpop zorgt 
natuurlijk weer voor de muziek. I.v.m. de grote aantallen bezoekers deze dag zal er niet 
aan de Noordzijde van ons dorp geparkeerd mogen worden. Komt u zoveel mogelijk 
te voet, per fiets of openbaar vervoer. Wanneer u wel met de auto komt volgt u dan de 
aanwijzingen van borden en verkeersregelaars op, zij zullen u dirigeren naar geschikte 
parkeerruimte aan de Zuidzijde.
Organisatie: De Broeker Gemeenschap

Theaterstichting Neeltje Pater schotelt u vandaag een bijzondere en indringende ken-
nismaking met hun aanstaande voorstelling ’Met Gisteren in mijn Hoofd’ voor.
Zij heten u welkom!

Havenrak-Kerkplein

                                GROTE LAND OVER ZAND WEDSTRIJD
Elk jaar zijn er meer gegadigden voor deze prutrace. Een rondje Broek in Waterland 
door weilanden en prutsloten. Wie zal dit jaar de snelste zijn?

Organisatie: Voetbalvereniging S.D.O.B.

15.00  Laan

                              Inschrijving* bij de SDOB kraam  tot 14.30

                              Prijsuitreiking.16.00 Kerkplein

REGLEMENT LAND-OVER-ZAND LOOP BROEK IN WATERLAND
• De minimum leeftijd van de deelnemers is 12 jaar.
• De jury kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen.
• Iedere deelnemer loopt volledig voor eigen risico.
• Hij / Zij plaatst daarvoor zijn /haar handtekening op het inschrijfformulier.
• De start  is ter hoogte van de Laan; de finish op het ponton in het Havenrak. 
• Deelnemers dienen zich na de race af te spoelen onder de buitendouche
 van de brandweer alvorens zich te douchen in de kleedkamers van SDOB.
• Het is verboden elkaar tijdens de wedstrijd opzettelijk te hinderen.
• Deelnemers zijn verplicht het water in te gaan en uit te komen tussen de twee vlaggen en  
 verder binnen het met vlaggen aangegeven parcours te blijven.
• Iedere deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang te melden bij de inschrijftafel 
 op het Kerkplein. Na inschrijving ontvangt men een nummer. 
• De einduitslagen worden een uur na de race opgehangen op de boom op het Kerkplein.
• Voor elke categorie zijn 3 prijzen voor de tijdsnelsten. En een prijs die per loting bepaald wordt.
• Naast de jury zijn er op het parcours controleurs aanwezig om toe te zien op een correcte race.
• Wie zich niet aan het reglement houdt, wordt gediskwalificeerd.
• De jury is onpartijdig en over de uitslagen en besluiten van kan niet worden gecorrespondeerd.
• De prijsuitreiking is rond 16.00 uur op het Kerkplein. 

           KERMISMUZIEK IN HET BROEKER HUIS21.00  HBH*

Hier kan uw 
advertentie 
volgend jaar 

staan!
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www.natuurvlees.nl

Vlees van Goede Afkomst:
gezond en lekker, dier- en natuurvriendelijk, betaalbaar

bestel nu ook vlees op voorraad met onze invries- en bezorgservice 

Jesse groente & fruit, Parallelweg 7

ZONDAG 15 AUGUSTUS

           STEENWERPEN
Om 14.00 uur op het terrein van S.D.O.B., als elk jaar het afsluitende spelonderdeel voor 
de competitie deelnemers. Elk team dient weer 4 werpers aan te wijzen.
Organisatie: ’Steenwerpersclub De Vaste Hand”

14.00  S.D.O.B.

           OPEN PODIUM
Alle teams worden nogmaals in de gelegenheid gesteld hun schone kunsten te ver-
tonen, maar ook ieder ander die de behoefte voelt zich voor 1 moment artiest te voelen 
is van harte uitgenodigd. Neem zelf je begeleidingsmuziek mee of neem even contact 
op met het Broeker Huis of zij wellicht jouw muziek op band beschikbaar hebben.

21.00  HBH*

           VERRASSINGSELEMENT
Zullen de beslissende punten dit jaar, zoals wel vaker, tijdens het verrassingselement 
gemaakt moeten worden? Wat voor capaciteiten moet je als ploeg in huis hebben om 
hier goed te scoren? We laten onze verrassen!
Organisatie: ’t Nut

           PRESENTATIE
De laatste punten die misschien wel van doorslaggevend belang zijn voor de eind-
stand! Welk team heeft echt een verpletterende indruk op de jury gemaakt?

           PRIJSUITREIKING
Zodra de uitslagen van de laatste onderdelen van deze week bekend zijn zal rond 16.00 
uur het winnende team van de feestweek 2009 bekend gemaakt worden. Dit team 
wacht eeuwige roem tot zeker volgend jaar augustus!

16.00  S.D.O.B.

          
Na de prijsuitreiking nog even genieten van de laatste uurtjes van de kermis!!!!

Nieuwland

Foto: Ria Houweling

HORECA GROOTHANDEL

..... een
wereld-

leverancier

met zoals alle jaren veel foto’s 
uit Broek!

Begin november verschijnt het 
4e deel van de serie

Waterland in Beeld
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Voorwerf 7a • 1027 AG Amsterdam
tel. 020 - 6329183 • fax 020 - 634 48 46

De Broeker Middenstandsvereniging 
sponsort ook dit jaar 

weer de Broekerfeestweek.
Het zijn prijzen die bij de prijsuitreiking uitgedeeld worden.

Elk team verdient een prijs(je).

• Het Broeker Huis   
• Groenten en Fruit W. Jesse  
• O.B.M. Broek in Waterland  
• Pannekoekhuis de Witte Swaen 
• Fa. C. Pels en Zn. 
• Fa. Posch    
• Salon de Coiffure Emmy  
• Fa. Evenboer
• Rabobank Monnickendam-Waterland 

• Wim Tweewielers
• N. Smal / Bakker-Bezorger 
• Snackbar R. Feltkamp
• Zeilkamp Waterland  
• Fa. Wals - Schokker
• V.O.F. P. Ploeger   
• De Theetuin - Zuiderwoude
• Marco Oud - schilderwerken  
 

DE DEELNEMENDE WINKELIERS:
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VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN

BANKZAKEN

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland 
Tel. 020 - 403 18 29 - Fax 020 - 403 37 51 - info@obmverzekeringen.nl

www.obmverzekeringen.nl

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN

BANKZAKEN

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland 
Tel. 020 - 403 18 29 - Fax 020 - 403 37 51 - info@obmverzekeringen.nl

www.obmverzekeringen.nl
COMPETITIE

Ook dit jaar weer een korte uitleg van de regels voor deelname aan de feestweek-
competitie. (Deelnemende teams hebben de uitgebreide regels reeds in hun bezit). 
De diverse onderdelen van de feestweek zijn ondergebracht in een competitie tussen 
deelnemende verenigingen, buurten of vriendenteams. 

De moeilijkheidsgraad maakt het voor iedereen, jong en oud (vanaf 16 jaar), dik en dun, 
mogelijk om mee te doen. Per team dient een lijst met de namen van de deelnemende 
personen te worden overhandigd. Men mag tijdens de gehele week slechts voor één 
team uitkomen. Voor de aanvang van een evenement moet vaststaan wie er voor een 
team deelneemt. Ook de presentatie van de teams gedurende de hele week, wordt 
weer in de beoordeling meegenomen.

Uiteraard is deelname aan de verschillende activiteiten geheel voor eigen risico.

Voor nadere informatie:
Annelies Blank, tel: 020-4038845
Wouter Jesse,    tel: 020-4031297

www.debroekergemeenschap.nl

• Talentenshow
• Kermisspel
• Steenwerpen
• Verrassingselement
• Land over zand

• Polsstok verspringen
• Fietsenrally
• Klaverjassen
• Strijd op de Wii spelcomputer
• Waterspektakel

De volgende onderdelen moeten door alle teams worden uitgevoerd:
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WEEKOVERZICHT

• Machineverhuur
• Beschoeiing
• Grondwerk

Gouw 9B - 1153 PK Zuiderwoude • Tel. 020 - 403 14 96 • Fax 020 - 403 88 94
Mobiel 06 - 546 142 41 • info@kjtromp.nl • www.kjtromp.nl

Voor al uw kleine en grote bouwkundige ontwerpen,  berekeningen en tekenwerk, 
tevens verzorgen wij het aanvragen van vergunningen en subsidies. 

Een dynamisch bureau waar de wensen van de opdrachtgever centraal staan.

Wagengouw 12, 1151 EG, Broek in Waterland, Tel. 020 403 1391

Galggouw 12 - 1151 EM  Broek in Waterland
Tel. 020 4033408 • Mobiel 06 53976076

Voor vergaderingen - recepties of 
andere festiviteiten

”HET BROEKER HUIS”
Beheerders Jeppe & Jorrit

LEETEINDE 16 - TELEFOON 020 403 13 14

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 
15.00 S.D.O.B.  Kindermiddag
17.30 S.D.O.B.  Teampresentatie
18.30 S.D.O.B.  Polsstok verspringen
21.00 Het Broeker Huis Groot openingsfeest

ZONDAG 8 AUGUSTUS 
09.00 Het Broeker Huis Fietsenrally door Waterland
15.30 Havenrak Waterspektakel voor de jeugd

MAANDAG 9 AUGUSTUS
14.30 Kerkplein Kampioenschap steenwerpen & jeu de boules
20.00 Het Broeker Huis Koppelklaverjasdrive
21.00 Schoolplein Spook-kanotocht

DINSDAG 10 AUGUSTUS
10.00 Het Broeker Huis Ouderendag
19.30  S.D.O.B. Strijd op de Wii spelcomputer

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
10.00 Havenrak Competitie op het water
15.00 Nieuwland Opening kermis
19.00 Havenrak Waterspektakel voor de teams
20.00  Het Broeker Huis Bridgedrive
21.30  Het Broeker Huis Kermisborrel

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
18.00 Nieuwland Jeugd Kermisspel
20.00 Kerkplein Talentenshow

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
18.00 Nieuwland Kermisspel
18.30 Gymzaal Voetpuzzeltocht
22.00 Havenrak Vuurwerk concert
22.15 Havenrak Groot vuurwerk
22.30 Het Broeker Huis  Live muziek

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
09.30 Havenrak Broekerjaarmarkt
15.00 Kerkplein Grote Land over Zand wedstrijd
21.00 Het Broeker Huis  Live muziek

ZONDAG 15 AUGUSTUS
14.00 S.D.O.B. Steenwerpen, verrassingselement, presentatie
16.00 S.D.O.B. Prijsuitreiking
21.00 Het Broeker Huis  Live muziek

Laan 44, Broek in Waterland
Tel.: 020 - 403 14 62
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Assurantiekantoor
TE BOEKHORST

Voor al uw verzekeringen
Neem vrijblijvend contact 
op met 
Tanja te Boekhorst
Tel. 020-4031293

De Draai 36  1151 CE Broek in Waterland

DOE MEE & WIN!!!

Kleur deze tekening zo mooi mogelijk 
in en je maakt kans op  

10 kermismunten
Naam:

Adres:

Tel.:                                                                .... jaar

E-mail:

De kleurplaat donderdag 13 augustus inleveren 
bij de draaimolen.    
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Computerreparatie
Netwerkbeheer
Aanleg bekabeling

Computers op maat
ADSL aansluitingen
Notebooks 

www.scswaterland.nl  
email: info@scswaterland.nl

SCS Waterland

Wagengouw 120, 1151 EK Broek in Waterland   

020-403 3300
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UW WARME

BEZORGBAKKER VAN

BROEK IN WATERLAND

en OMSTREKEN 

NICO SMAL Café   Bar

DE
DRIE NOTEN

A.W. Pilger,
Parallelweg 3,

Broek in Waterland.
Tel.: 020 - 403 12 95
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